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Resultat

Högre kunskap Samhällelig utveckling Större förståelse för världen

Kompetensutveckling Mänsklighetens nytta Större skatteintäkter

Högre livskvalitet Arbetstillfällen Högre BNP

Tekniska landvinningar Pengar Vinst

Miljövinster Förbättrad hälsa Nya företag

Framtidstro Konkurrensfördelar Ökad livslängd



Resultat

• Patenterbara uppfinningar

• Upphovsrättsskyddat material och databaser

• Växtförädlarrätt

• Företagshemligheter, teknisk Know-How
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Bakgrundsinformation

• Information som lämnas till grund för projektet

• Resultat som uppkommer i projektet

• Tillåtelse att “forska på” och “forska med”

• Hantering av följduppfinningar, nyttjande och exploatering av

“eget resultat”
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Tryckfrihetsförordningen

2 kap. 1 § Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning 

skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna 

handlingar. 



Offentlighets- och sekretesslag

24 kap. 5 §

”samverkans-

sekretess”

Sekretess gäller hos universitet och högskolor för uppgift om en

enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller 

forskningsresultat som har lämnats eller kommit fram vid sådan 

forskning som efter överenskommelse bedrivs i samverkan med en 

enskild, om det måste antas att den enskilde har deltagit i 

samverkan under förutsättning att uppgiften inte röjs.

Sekretessen gäller även hos en annan myndighet som tillsammans 

med ett universitet eller en högskola deltar i forskningssamverkan 

med en enskild. […]



Lag (1949:345) 
om rätten till arbetstagares uppfinningar

1 § 2 

st.

Lärare vid universitet, högskolor eller andra inrättningar som 

tillhör undervisningsväsendet ska inte i denna egenskap anses 

såsom arbetstagare enligt denna lag.



Patentlagens definition av uppfinnare

“Den som har gjort en uppfinning, som kan tillgodogöras industriellt, 

eller den till vilken uppfinnarens rätt har övergått kan, enligt 1-10 

kap. denna lag, efter ansökan beviljas patent på uppfinningen i Sverige

och därigenom få ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen.” 



Forskning:

pengar + kompetens = ny kunskap

Innovation:

ny kunskap + kompetens = pengar
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Tack!


